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Pääkirjoitus Riitta Mäkinen

Kuluneella kaudella olemme syök-
syneet kriisistä toiseen, ulkoisten 
tekijöiden seurauksena. Samalla kun 
Sanna Marinin hallitus on vienyt pää-
määrätietoisesti hallitusohjelmatavoit-
teita eteenpäin, olemme joutuneet 
vastaamaan niin koronakriisin, Venäjän 
julman hyökkäyssodan kuin energiakrii-
sin aiheuttamaan inhimilliseen ja talou-
delliseen hätään. Kriisien hoidon takia 
valtionvelka on kasvanut, mutta edel-
leen maltillisemmin kuin muissa Euroo-
pan maissa keskimäärin.  

Viime keväästä saakka poliittisen agendan keskiös-
sä on sodan rinnalla ollut pitkä ja kivulias työmark-
kinakiista hoitajajärjestöjen ja Kuntatyönantajien 
välillä. Eduskunta oli kiistatta kauden tuskallisimman 
päätöksen edessä, kun se perustuslain edellytyksen 
mukaisesti oli pakotettu säätämään potilasturvallisuus-
lain. Viime kevääseen verrattuna tilanne oli olennaises-
ti erilainen, sillä nyt lakon aikana kieltäydyttiin täysin 
antamasta suojelutyötä. Lakiin olisi turvauduttu vasta 
viimesijaisena keinona, jos vaativassa tehohoidossa, 
vastasyntyneiden teholla tai esimerkiksi ympärivuoro-
kautista vanhusten kotihoitoa ei olisi muutoin kyetty 
varmistamaan.  

Olikin valtava helpotus, kun hoitajien palkkarat-
kaisusta saatiin viimein sopu. On oikein, että nais-

valtaisen alan vuosikausia kestänyttä 
palkkakuoppaa voidaan paikata. Hyvin-
vointialueilla on nyt tiedossa, millä pe-
rusteella palkat seuraavan kolmen vuo-
den ajan määräytyvät. Valtio lisäsi myös 
budjettiesityksessään alueiden rahoitus-
ta lähes 1,9 miljardilla eurolla. Toivotta-
vasti aikaansaatu sopu lisää hoitoalan 
vetovoimaa. Hoitaja-avustajien ja hoita-
jien koulutuspaikkoja on lisätty merkittä-
västi, mutta työhyvinvoinnin kanssa on 
edelleen paljon työtä tehtävänä.  

Hoitajamitoituksen säätämisen mer-
kitystä ei voida väheksyä. Vallitsevan hoitajapulan 
takia siirtymäaikaa oli pidennettävä ensi vuoden lop-
puun. Huhtikuun alkuun mennessä lisätarve olisi ollut 
3600 hoitajaa. Tässä tilanteessa sitä ei voida pitää rea-
listisena tavoitteena. Riski hoitolaitosten sulkemista 
kokonaan olisi ollut merkittävä, eikä sellaista tilannet-
ta saa syntyä. Tärkeintä on, että budjettiin on lukittu 
riittävä rahoitus mitoituksen rahoittamiseksi – tämä ei 
muuksi muutu, oli seuraava hallituskokoonpano mikä 
tahansa.  

Tulevasta talvesta uhkaa tulla hyytävä. Sähköntuo-
tannon riittävyys ja korkea hinta uhkaa merkittäväl-
lä tavalla paitsi suomalaisten ostovoimaa ja talout-
ta, myös vientiteollisuutta ja yleistä huoltovarmuutta. 
Vaikka olemme huomattavasti vähemmän riippuvaisia 
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Venäjältä tuotavasta energiasta, tuontisähkö on kui-
tenkin ollut verrattain merkittävässä asemassa. Uudet 
uutiset Olkiluoto 3:n ongelmista uhkaavat viivästyttää 
laitoksen täyden kapasiteetin hyödyntämistä edelleen. 
Kaasun ja öljyn hinnan nousu Euroopassa säteilee myös 
meille. Olemme siis vakavan paikan edessä. Pahimmas-
sa tapauksessa edessä on sähkönsäännöstely, mikäli 
säästötoimissa ei onnistuta. Poliittista turbulenssia on 
odotettavissa.  

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energiakrii-
si uhkaa köyhdyttää suomalaisia kotitalouksia. 
Marinin hallitus tekee merkittäviä toimia kansalais-
ten tukemiseksi. Sähkön arvonlisäverokantaa alenne-
taan 10 prosenttiin ja määräaikainen sähkövähennys 
otetaan käyttöön. Jos kotitalous ei voi sitä hyödyntää, 
on käytössä määräaikainen sähkötuki. Lämmityskulut 
huomioidaan asumistuessa – myös eläkeläisillä. Myös 
energiayhtiöiden osalta valmistellaan ns. Windfall-vero. 
Inflaation johdosta vahvoja tukitoimia jatketaan ja lisä-
tään tarvittaessa.  
 
Tulevaa kautta ajatellen näkymät ovat sankan su-
mun peitossa. On tosiasia, että julkisen talouden 
epätasapainoa on päästävä pikkuhiljaa korjaamaan. 
Realistinen arvio prosessin kestosta on vähintään kak-
si hallituskautta. Lähtökohdat on sinänsä hyvät, koska 
työllisyysaste on ennätyskorkealla. Mahdollinen maa-
ilmantalouden taantuma heittää varjon Suomen työl-
lisyyden ja viennin kehittymiselle. Pääministeri nosti 
aiheellisesti esille taloustieteilijän esittämän huolen 
Euroopan keskuspankin (EKP) rahapolitiikan kiristämi-
sestä. Sinänsä sen vastuulla on nyt inflaation torjumi-
nen ohjauskorkoja nostamalla. Toisaalta se tullee sy-
ventämään edessä siintävää taantumaa, sillä Euroopan 
valtiot ovat koronan ja energiakriisin seurauksena vel-
kaantuneet. Ongelma, johon Marin puuttui, on nimen-
omaan rahapolitiikan koordinoinnin puute. Euroopan 
taloutta ei tarkastella kokonaisuutena, vaan EKP tekee 
omia toimia samalla, kun valtiot omia kansallisia ratkai-
suja. Tämä voi johtaa hallitsemattomaan talous- ja työt-
tömyyskierteeseen, inflaation pahenemiseen ja sekä 
vakavaan palkkainflaatiokierteeseen.  
 
Gallupeja johtavan Kokoomuksen ehdotukset kah-
den miljardin tuloveroalesta - josta hyötyisivät eni-
ten suurituloiset – ovat päättömiä. Oikeistopuolueet 
ovat väittäneet veronalennusten kiihdyttävän talous-
kasvua. Paras koelaboratorio tälle on ollut Iso-Britannia, 
jossa veroaste ja sääntelyn taso on vuosikymmenen 
konservatiivivallan ja brexitin ansiosta painettu mer-
kittävästi EU-maiden keskiarvon alapuolelle. Talous ei 
ole kasvanut lainkaan. Pääministeri Liz Truss vannoi ve-
ronalennusten ja sääntelyn purkamisen nimeen. Mark-
kinoiden vastaus oli tyrmäävä: punta romahti, korot 
räjähtivät ja asuntolainojen myöntäminen lopetettiin. 
Poliittinen uskottavuus on mennyttä nyt tehdyn täys-
käännöksen takia kansallisesti ja kansainvälisillä mark-
kinoilla. Oikeistolaisen talouspolitiikan perusresepti on 

johtamassa tässä maailmanajassa umpikujaan. Sillä ei 
velkaantumista taiteta, vaan ainoastaan syvennetään. 
 
Katse onkin kohdistettu ensi kevään eduskun-
tavaaleihin. SDP on valmistellut vaaliohjelmaansa 
huolella. Järjellä ja sydämellä. Tarvitsemme vastuullis-
ta talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Toimilla on tuettava 
tulevan kasvun eväitä. Koulutuksesta, osaamisesta ja 
tutkimuksesta on siis pidettävä huolta. Lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Hyvinvointialueiden toiminnan rahoitus on myös avain-
asemassa, jotta uudistuksen tavoitteet toteutuvat ja 
palvelut aidosti paranevat. Nyt tarvitaan paljon työtä 
myös kuntakentällä. Jokaisen panostuksella yhteiseen 
vaalityöhön on merkitystä, sillä vain yhteistyöllä pär-
jäämme kevään tärkeissä vaaleissa.

Riitta Mäkinen
JTY:n puheenjohtaja, kansanedustaja
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Vieraskynä: Ostovoimavaalit
Moni asia tulevan talven ja en-
si vuoden osalta on epävarmaa, 
mutta ensi kevään vaaleista tulee 
ostovoimavaalit. Sen näkee Haka-
niementorin laidalta hyvin selvästi. 
Infl aatio osuu todella kovaa pieni- 
ja keskituloisiin kotitalouksiin, jotka 
eivät voi juurikaan supistaa energi-
ankulutustaan tai vaihtaa ruokako-
rinsa tuotteita edullisempiin. Nämä 
vaihtoehdot helpottavat hyvätuloi-
sen väestön kohdalla sopeutumista 
kiristyvään tilanteeseen. 

Viimeistään alkuvuodesta postilaa-
tikoihin ja verkkopankkeihin putoi-
levat laskut sähköistävät keskuste-
lun aivan uudelle tasolle. On myös varmaa, että hyvin 
suurella osalla suomalaisista on vielä auki, miten heidän 
palkkansa lähivuosina kehittyvät. Teknologiateollisuu-
den työehtosopimuksen irtisanominen lokakuussa tar-
koittaa sitä, että sitä ei tiedetä vientiteollisuudessakaan. 
Silloin sitä ei tiedetä julkisella sektorillakaan, jonka pal-
kat sidottiin vientialoihin viideksi vuodeksi kesällä 2022.

Teollisuusliitto on ilmoittanut selvästi, että duunarei-
den laittaminen infl aatiolaskun maksajiksi ei ammatti-
yhdistysliikkeelle käy. Ammattiliitot ovat myös selkein 
sanoin torjuneet yritykset lahjoa työntekijöitä näiden 
omilla rahoilla. Viimemmäksi Kokoomuksen puheen-
johtajan Petteri Orpon maalailemat kahden miljardin 
tuloveronkevennykset hyödyttäisivät eniten hyvätu-
loisinta viidennestä ja niiden vastapainoksi maalailtu 
kulutusverojen nosto kurittaisi keskituloisia. Lisäksi se 
tarkoittaisi lähes varmasti leikkauksia lapsiperheiden 
palveluihin ja väyläverkoston ylläpitoon.

Vastuu työntekijöiden ostovoimakriisin ratkaisemises-
ta kuuluu työnantajille. Julkinen talous ottaa osansa is-

kusta rahoittamalla korotukset ku-
luttajahintojen mukaan nouseviin 
sosiaaliturvaetuuksiin ja eläkkeisiin. 
Työntekijät ovat olleet 2010-luvun 
aikana monta kertaa kantamassa 
vastuuta Suomen kilpailukyvystä ja 
tinkineet omista eduistaan. Nyt on 
vastavuoroisuuden aika, kun teol-
lisuuden tilauskirjat ovat täynnä ja 
suomalaisten yritysten näkymä tu-
levaisuuteen on lyhytaikaisen taan-
tuman riskistä huolimatta harvinai-
sen myönteinen ja vakaa.

Osana ostovoiman vahvistamista 
Teollisuusliitto on esittänyt kilpai-
lukykysopimuksella työntekijöiden 
maksettavaksi siirrettyjen sosiaali-

vakuutusmaksujen palauttamista työnantajien vastuulle. 
Tarjous on vilpitön. Kyseessä olisi vastaavaa palkanko-
rotusta halvemmaksi työnantajille tuleva tapa korjata 
työntekijöiden ostovoimaa jopa kaksi prosenttia. Nyt on 
oikea hetki siirtää Juha Sipilän kiky historiaan.

On selvää, että Kokoomus ja työnantajaleiri tulee puhu-
maan infl aation alittavistakin yleiskorotuksista palkkoi-
hin ”ylimitoitettuina”. Tämä voi kuitenkin suurelle osal-
le kansalaisista tuntua vieraalta tilanteessa, jossa oma 
toimeentulo on uhattuna kaikkien hintojen kohotessa. 
Jos SDP ja sen ehdokkaat osaavat hyödyntää tämän ti-
lanteen poliittisesti, se voi vielä onnistua kuromaan Ko-
koomuksen gallup-etumatkan kiinni. Nyt punnitaan se, 
onko hyvinvointivaltiosta ja tulonsiirroista puhumaan 
tottunut SDP kykenevä palaamaan juurilleen työväen-
puolueeksi.

Eetu Kinnunen
Kirjoittaja on Teollisuusliiton ulkoisen 

viestinnän päällikkö
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Muistathan, että JTY löytyy 

myös Facebookista!

Hyvinvointialueelle siirtyminen 
– Uhka vai mahdollisuus
Olemme uuden edessä ja ensi vuo-
den alusta hyvinvointialueiden var-
sinainen toiminta alkaa. 

Mielessämme pyörii paljon kysy-
myksiä, saammeko edelleen pal-
veluita vai karsitaanko niitä? riit-
tääkö rahat?  Onko henkilökuntaa 
tarpeeksi? Saammeko palkat ajois-
sa ja oikein? Keskitetäänkö palve-
luita? Mitä jos sairastun äkillisesti? 
Tässä muutamia kysymyksiä mitä 
vastaani on tullut.

Kun vuosi vaihtuu ja siirrymme hy-
vinvointialueelle niin vuoden 2023 
alusta saamme edelleen ne samat 
palvelut kuten tähänkin asti. Lääkäriin pääsee ja hä-
dän tai onnettomuuden kohdatessa apua saadaan 
paikalle. Pääsääntöisesti menemme siirtymällä vielä 
ensi vuoden ja konkreettisia muutoksia alkaa tapah-
tumaan ensi vuoden aikana. Muutosprosessi vie aikaa 
ja kärsivällisyyttä tarvitaan meiltä kaikilta.

Itse olen sitä mieltä että nyt meillä on mahdollisuus 
muuttaa asioita konkreettisesti ja askel kohti parem-
paa järjestelmää sekä palveluita on otettu. 

Aikaisemmasta kokemuksesta olemme oppineet 
mikä on toiminut hyvin ja mikä ei. Nyt voimme vai-
kuttaa palveluiden järjestämiseen sekä kustannus-
tehokkuuteen. Olenkin miettinyt ja sanonut ääneen 
aluevaltuutetun silmin että ”Mikä on järkevää ja mi-
kä ei”? Välttämättä päätöksen teko ei ole helppoa ja 
niin yksinkertaista. Asioita pitää pystyä miettimään 
kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista.

Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiassa ihmis-
lähtöisyys on kantava teema mikä näkyy hyvinvointi-
alueen arvoissa ja se on ollut vahvasti esillä strategian 
suunnittelussa alusta lähtien. Tavoitteeksi on nostettu  
oma hyvinvointi, terveys ja turvallisuus toivottaisiin 
koettavaksi maan parhaaksi. Tavoitteena on myös 
olla vetovoimainen, jotta hyvinvointialue ja sen pal-
velut vahvistaisivat Keski-Suomen elinvoimaisuutta.

”Missiomme on edistää hyvinvointia, terveyttä ja 
turvallisuutta Keski-Suomessa vaikuttavasti ja laa-
jalla yhteistyöllä”. 

Digitaaliset- ja liikkuvat palvelut on 
mahdollista toteuttaa hyvin ja yk-
sinkertaisesti tänä päivänä, eli ihmi-
sen ei välttämättä tarvitse hakeu-
tua palvelun luokse vaan palvelut 
voidaan tuoda ihmisen luokse. Näi-
hin saamme ensi vuonna varmasti 
konkreettisia ehdotuksia mitä ol-
laan jo taustalla suunniteltu sekä 
joillakin osa-alueilla valmisteltukin.

Mitä on hyvinvointi? Se on mie-
lestäni kokonaisvaltaista. Fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista mitkä ovat 
ihmisen perustarpeita. Ennaltaeh-
käisevää toimintaa näillä alueilla ei 
saa unohtaa. Olen omassa työssäni 

ensihoitajana huomannut että maailma on muuttu-
nut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana pal-
jon. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat lisään-
tyneet  ja ihmiset eivät pääse avunpiiriin niin hyvin 
kuin aikaisemmin. Lasten- ja nuorten masennus sekä 
psyykkiset ongelmat ovat lisääntyneet huomattavas-
ti ja tämä koskettaa koko meidän yhteiskuntaamme. 
Haluan olla mukana tekemässä yhdessä parempaa 
tulevaisuutta meille kaikille.

”Tehdään yhdessä meille parasta hyvinvointia”

 
Terveisin:

Juha Hyötyläinen
Aluevaltuutettu

Keski-Suomen hyvinvointialue 2023
juha.hyotylainen@hyvaks.fi
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Jyväskylän Weikkojen 1D B-sarjan joukkueen rin-
gissä on useita eri-ikäluokkien maajoukkuerinkiin 
kuuluvia pelaajia. Kehitämme näitä nuoria peluut-
tamalla näitä ennakkoluulottamasti sarjassa, jossa 
monessa joukkueissa on vahvistuksina taitavia ame-
rikkalaisvahvistuksia. Hyvän valmennuksen ja koulu-
tuksen yhdistämällä tänne on tullut opiskelemaan ja 
koripalloa pelaamaan pelaajia eri puolelta Suomea. 
Tämän kauden Weikot tulee taistelemaan nuoruu-
den innolla. Tervetuloa katsomaan tulevaisuuden 
tähtiä!

JyWen runkosarjan kotiottelut 
kaudella 2022–2023
Pelipaikka: Gradia, Viitaniemi 
la 15.10.  JyWe-PeU-Basket klo 15:00
su 30.10. JyWe-Pantterit klo 13:00
su 13.11. JyWe-LePy klo 16:00
la 19.11. JyWe-HyPo klo 15:00
la 26.11. JyWe-LprNMKY klo 15:00
su 11.12. JyWe-Ura Basket klo 16:00
su 22.1. JyWe-MuKi klo 16:00
pe 27.1. JyWe-Kataja Talents klo 18:30
la 4.2. JyWe-RaPy klo 15:00
la 18.2. JyWe-Karkkila klo 15:00
su 5.3. JyWe-EBT klo 16:00
Muutokset mahdollisia.
Ottelut netissä basket.fi 

JTY TARJOAA OTTELUNAUTINNON BANDYLIIGAN 
OTTELUIHIN JYVÄSKYLÄSSÄ!

OHEISELLA LIPULLA KAHDEN HENGEN SISÄÄNPÄÄ-
SY YHTEEN JPS:N KOTIPELIIN
KAUDELLA 22-23 (runkosarja)

VAPAALIPPU

Otteluelämyksen tarjoaa
Jyväskylän Työväenyhdistys ry

Tällä lipulla maksuton sisäänpääsy kahdel-
le hengelle yhteen JPS:n kotiotteluun kau-
della 22-23.

JPS - HIFK

JPS - Akilles

JPS - Botnia

JPS - Kampparit

JPS - OLS

JPS - WP-35

JPS - Narukerä

JPS - Veiterä

La 12/11/2022 15.00

Su 13/11/2022 14.00

Pe 02/12/2022 19.00

La 10/12/2022 15.00

La 17/12/2022 15.00

Ma 26/12/2022 15.00

Su 15/01/2023 14.00

La 28/01/2023 16.00

Weikot jatkaa 
nuorten pelaajien 
kehittämistä.

VAPAALIPPU

Otteluelämyksen tarjoaa
Jyväskylän Työväenyhdistys ry

Tällä lipulla maksuton sisäänpääsy kahdelle 
hengelle yhteen Weikkojen kotiotteluun kau-
della 22-23.

Otteluelämyksen tarjoaa

hengelle yhteen Weikkojen kotiotteluun kau-

OHEISELLA LIPULLA KAHDEN HENGEN SISÄÄN-
PÄÄSY YHTEEN WEIKKOJEN KOTIPELIIN KAUDEL-
LA 22-23 (runkosarja)
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Nuorten kuulumisia Lassi Hakonen

Nuorissa on tulevaisuus, 
mutta onko nuorille tulevaisuutta?
“Nuorissa on tulevaisuus” on lausahdus, 
jonka kuulee todella usein, ja niinhän se 
on. Nuoria varten huomista rakennetaan 
paremmaksi kuin itse kokemaamme eilis-
tä. Nuorissa on tulevaisuuden tekijät ja 
toimijat. Tämän päivän nuoret pitävät ai-
kanaan meistä ja yhteiskunnasta huolta, 
kun me emme siihen enää kykene. Voi-
daankin olla varmaan kaikki sitä mieltä, 
että nuorissa on tulevaisuus, mutta aiheel-
linen kysymys kuuluukin, että onko nuo-
rille tulevaisuutta?

Kuluvalla  hallituskaudella lapset, nuoret ja 
opiskelijat ovat olleet kohderyhmä, joka on ollut keskiössä 
päätöksissä. Sanna Marinin hallituksen johdolla onkin sää-
detty muun muassa oppivelvollisuuden laajentamisesta, 
joka mahdollistaa, jokaiselle nuorelle maksuttoman toi-
sen asteen tutkinnon sekä muun muassa harrastamisen 
Suomen mallista (harrastustakuu), joka mahdollistaa jo-
kaiselle lapselle ja nuorelle mieleisen harrastuksen. Lisäksi 
muun muassa Suomesta on aktiivisesti pyritty rakenta-
maan koko ajan perhe myönteisempää maata. Menojen 
sijaan panostukset esimerkiksi koulutukseen ja nuorten 
palveluihin, nähdään jälleen investointeina tulevaisuuteen.

Vaikka parantamalla lasten ja nuorten asemaa, mahdolli-
suuksia sekä eväitä elämään, parannetaan nuorten elämän 
laatua, ei se takaa, että nuorille olisi tulevaisuus Suomessa 
tai tällä planeetalla. Elämme maailmassa, jossa erilaiset 
konfliktit ja kriisit ovat valitettava osa arkipäiväämme – ei 
vain kaukana katalassa maailmassa vaan myös ihan meillä 

Suomessa. Ilmastokriisi, talouskriisit, sota 
Euroopassa jne. - lista on pitkä.

Jotta nuorilla olisi tulevaisuus, tulee yh-
teiskunnan rakenteita uudistaa ja vahvis-
taa eli tehdä yhteiskunnasta sosiaalisesti, 
ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpi. 
Samalla kun Suomessa tulee yhteiskun-
taa uudistaa ja vahvistaa, tulee keskittyä 
myös kansainvälisten kriisien ja konflik-
tien hoitamiseen sekä aktiiviseen ennal-
taehkäisemiseen. Rauha tulee palauttaa 
Eurooppaan sekä rauhaa tulee edistää ja 
vaalia jokaisessa maailman kolkassa sekä 

muun muassa ilmastonmuutos ja luontokato tulee saa-
da hillintään.

Sosiaalisesti sekä taloudellisesti tasa-arvoisella politiikalla, 
joka on lisäksi ekologisesti kestävää, ilmaston ja ympäris-
tön huomioon ottavaa, varmasti moni kriisi korjaantuisi, 
saataisiin hillintään tai jopa olisi estetty. Se ei kuitenkaan 
korjaa sormien napsautuksesta esimerkiksi talousjärjestel-
män kriisi alttiutta tai lopeta aktiivista sotaa Euroopassa. 
Niiden korjaamiseksi keinot on erilaiset.

Nuorissa on tulevaisuus ja nuorille on tulevaisuus, mutta 
minkälainen riippuu se tämän päivän päättäjien toimis-
ta ja päätöksistä.

 
 Lassi Hakonen 

JSDN pj.
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JTY:ltä tukea koulutukseen 
osallistumiseen!
Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n äänioikeutetut jäsenet 
voivat hakea yhdistykseltä tukea sosialidemokraatti-
seen toimintaan liittyviin koulutus-, kurssi- sekä semi-
naaritilaisuuksiin osallistumiseen. Koulutuksen järjes-
täjänä voi olla esim. puolue, piiri, kunnallisjärjestö tai 
TSL. Avustusta voit hakea milloin vain tekemällä va-
paamuotoisen hakemuksen yhdistyksen toimistolle. 
Avustusta myönnetään yhteen osallistumismaksuun/
hakija/vuosi. Johtokunta käsittelee hakemukset niiden 
saapumista seuraavassa johtokunnan kokouksessa. 

KYSY LISÄÄ TOIMISTOLTA KIMMOLTA TAI JAR-
NOLTA!

JTY panostaa uusien jäsenten hankintaan 
– Osallistu jäsenhankintakilpailuun!
SDP:n ja Jyväskylän Työväenyhdistyksen jäsenmäärä on ollut jo vuosikausia laskeva. Puoluepolitiikka ei enää 
vetoa, vaikka samaan aikaan sen merkitys ei ole vähentynyt lainkaan, päinvastoin. Nyt tarvittaisiin uusia, raik-
kaita ajatuksia ja reippaita tekijöitä! JTY tarjoaa edelleen erinomaisen kanavan yhteiskunnalliseen osallistumi-
seen ja vaikuttamiseen.

Yhdistys panostaakin nyt uusien jäsenten hankkimiseen ja kannustaa jäseniä esittämään ajatuksia siitä, millais-
ta toimintaa kannattaisi järjestää, jotta toiminta olisi entistä mielekkäämpää uusillekin kiinnostuneille. Lisäksi 
käynnistämme JÄSENHANKINTAKILPAILUN, jolla kannustamme yhdistyksessä nyt toimivia kutsumaan kaverin-
sakin mukaan ja palkinnot ovatkin erinomaisia:

- JOKAISELLE uuden jäsenen hankkineelle annetaan teatteri- tai elokuvalippu oman valinnan mukaan.
- Jokaiselle VIISI jäsentä liittymään saaneelle tarjotaan kahden hengen illallinen ravintola Revolutionissa.

Kilpailu on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka ja se jatkuu myös vuoden 2023!

YHDISTYKSEN SÄHKÖINEN UUTISKIRJE 
SEKÄ TEKSTIVIESTIPALVELU JTY-INFO
JTY jäsenenä sinulla on mahdollisuus saada ajantasaista tietoa JTY:n sekä sosialidemokraattien toimin-
nasta nykyaikaisia viestintäkanavia hyödyntäen. Yhteystietonsa ilmoittaneet jäsenet saavat yhdistykseltä 
säännöllisesti sähköpostia sekä tekstiviestejä, joissa informoidaan JTY:n toiminnasta ajantasaisesti. Näiden 
lisäksi yhdistyksen viestinnän keskeisinä osina toimivat edelleen jty.fi  sekä aaltosali.fi  sivustot sekä vastaa-
vat sivustot Facebookissa.

YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLA? 

Muistathan, että JTY:n sähköinen uutiskirje sekä tekstiviestit tavoittavat vain ne jäsenet, joiden 
ajantasaiset yhteystiedot meillä on!
Voit myös ilmoittaa yhteystietosi toimistolle Jarnolle jarno.kemilainen@jty.fi 
HUOM! MIKÄLI ET MEILTÄ VIESTEJÄ HALUA, ILMOITATHAN SIITÄKIN

Piirin viestintä sähköistyy
SDP:n Keski-Suomen piiri ry:n jäsenviestintä tapahtuu 
jatkossa entistä enemmän sähköpostin välityksellä. Var-
mista omalta osaltasi, että viestit tavoittavat myös sinut 
ja ilmoita sähköpostiosoitteesi piiritoimistolle Merjal-
le merja.narhi@sdp.fi  tai Maritalle marita.putkonen@
sdp.fi  . Voit lisätä sähköpostiosoitteesi suoraan myös 
jäsenrekisteriin omiin tietoihisi omasdp-palvelun kaut-
ta. Omasdp-palvelusta löydät lisätietoa tästä lehdestä.

Myös JTY:n ja puolueen viestinnästä entistä merkit-
tävämpi osa tapahtuu sähköisesti, joten ajantasaisen 
sähköpostiosoitteen ilmoittaminen on ensiarvoisen 
tärkeää, jotta pysyt ajan tasalla piirin sekä yhdistyk-
sen toiminnasta.



9

Seurakuntavaalit 2022 – Tervetuloa äänestämään!
Millainen on sinun kirkkosi? Marraskuun seurakuntavaa-
leissa valitaan luottamushenkilöt, jotka päättävät seu-
rakunnan toimitiloista, toiminnasta ja paljosta muusta 
seuraavan nelivuotiskauden aikana.

Jyväskylän sosialidemokraattien ja sitoutumattomien 
vaaliliitolla on 20 seurakuntavaaliehdokasta. SDP:n ja 
sitoutumattomien vaaliohjelman ja ehdokasgallerian 
löydät osoitteesta www.demaritjkl.fi  . Vaalien varsinai-
nen äänestyspäivä on sunnuntaina 20.11. Ennakkoää-

nestyksen ajankohta on tiistaista lauantaihin 8.–12.11. 

Ennakkoon voit äänestää missä vain seurakuntamme 
ennakkoäänestyspaikassa tai halutessasi myös muiden 
seurakuntien ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoää-
nestyksessä voit äänestää myös kotona, jos et pääse pai-
kalle liikuntaesteen tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi.

Varsinaisena vaalipäivänä 20.11. äänestetään klo 11–20 
asuinpaikan mukaan osoitetussa paikassa.
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JTY:ssä 
tapahtuu

AVOIN YLEISÖTILAISUUS 
HYVINVOINTIALUEET 

ALOITTAVAT 2023 - MIKÄ 
MUUTTUU?

24.11.2022 KLO 17.00 Aalto-salissa, 
Väinönkatu 7 Jyväskylä

Aiheesta alustamassa: 
• Kansanedustaja Riitta Mäkinen

• Hyvinvointialueen johtaja Jan Tollet
• Hyvinvointialueen valtuuston pj. Jani Kokko

• Mukana myös aluevaltuutettuja
TERVETULOA! KAHVITARJOILU

SDP:n Keski-Suomen 
piiri ry:n syyskokous

LA 12.11.2022 klo 10.00 alkaen
Aalto-salissa, Väinönkatu 7 Jyväskylä

- Sääntömääräiset 
syyskokousasiat

- Ehdokkaiden nimeäminen 
eduskuntavaaleihin 2023

- Hyvinvointialueen lautakuntien 
jäsenten nimeäminen

Eduskuntavaalit 
2023
Jyväskylän Työväenyhdistyksessä on aloitettu valmis-
tautuminen ensikevään 2023 eduskuntavaaleihin. Yh-
distys on nimennyt ehdolle Jari Blomin, Lassi Hakosen, 
Juha Hyötyläisen, Jukka Hämäläisen ja Riitta Mäkisen. 
SDP Keski-Suomen piiri vahvistaa kaikki ehdokkuudet 
12.11.2022 pidettävässä piirin syyskokouksessa. Yhteen-
sä SDP nimeää Keski-Suomesta 14 ehdokasta. 

SDP Keski-Suomen tavoite eduskuntavaaleissa on saada 
maakuntaan 3 kansanedustaja. Tavoitteet ja unelmat 
eivät kuitenkaan toteudu itsestään, vaan tarvitaan hy-
viä, innostuneita ja ahkeria ehdokkaita, sekä ehdokkai-
den tukijoukkoja. Kukaan ehdokas ei pysy tekemään 
onnistunutta vaalikampanjaa yksin. Nyt on hyvä aika 
lähteä mukaan ehdokkaiden tukijoukkoihin. Pienetkin 
teot kampanjan eteen ovat arvokkaita. Ota rohkeasti 
yhteyttä JTY:n toimiston väkeen, tai suoraan ehdok-
kaaseen, jos haluat olla mukana vahvistamassa sosia-
lidemokraattista liikettä Keski-Suomessa.

Jarno Kemiläinen
Viestintä- ja järjestötyöntekijä

jarno.kemilainen@jty.fi 
040 536 8009
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JTY:n sekakuoro 
Aallon Laulajien joulukonsertti

YHDESSÄ LAULAEN JOULUUN
Sunnuntaina 27.11.2022 klo 14.00 Aalto-salissa. Vapaa pääsy!

Kuoro etsii uusia laulajia, tule mukaan musiikin ihmeelliseen maailmaan! 
Harjoitukset MAANANTAISIN klo 14.00-16.00 Aalto-salissa/B-salissa.

Kuoronjohtaja: Küllike Vaatmann 050 3587464 
Kuoron puheenjohtaja: Virpi Kuoppala 050 499 0760

ti 8.11. klo 14.00 B-salissa. Mukana kulttuuriluotsi Tarja Viikari

Kerhon pikkujoulukokoontuminen ti 13.12. klo 14.00 B-salissa, 
Väinönkatu 7. Tervetuloa mukaan joulutunnelmaan!

JTY:N VETERAANIKERHO 
WANHAT TOVERIT

JTY:n perinteinen

HYVÄN MIELEN PUUROJUHLA
Yksinäisille, asunnottomille, työttömille, maahanmuuttajille, kaikille...

perjantaina 16.12.2022 klo 13.00-15.00 Aalto-salissa, Väinönkatu 7
Tervetuloa mukaan osallistumaan ja avuksi tilaisuuden järjestelyihin!
Ota yhteyttä toimistolle, puh. 010 231 4403 jarno.kemilainen@jty.fi 



Jyväskylän Työväenyhdistys ry

SYYSKOKOUS
keskiviikkona 9.11.2022 klo 17.30 (kahvit 17.00)

Aalto-salissa, Väinönkatu 7 Jyväskylä

Käsiteltävät asiat:
- sääntömääräiset syyskokousasiat

- SDP:n Keski-Suomen piirin syyskokous 12.11. asiat
- yhdistyksen edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2023

TERVETULOA!  Johtokunta

Kokouksen asiakirjat nähtävillä JTY:n toimistolla 3.–8.11.


